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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.2/2020  
ze dne 27.4.2020 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Šalášek Libor, Šlancar Václav a návrhovou komisi ve složení:  
  Kaňová Bohdana, Štoll Jaroslav 
- program jednání 
- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 16/2019 se společností Stavoč spol.s.r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01, IČ 47902213 jako 
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu  „Horní Bojanovice – ul. Pekanda-sítě technické infrastruktury“ za cenu 
1 766 600,-Kč s DPH. 
- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.119211A s firmou Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno 
- prodej části pozemku p.č. 3761/1 v k.ú HB o výměře 163 m2 
- k podpisu smlouvy na prodej části pozemku p.č. 3761/1 o výměře 163 m2 v k.ú HB dle geometrického plánu 639-121/2019, 
za dohodnutou cenu 17.500,- Kč. 
- propachtování části pozemku p.č. 986/2 v k.ú HB o výměře 283 m2 
- nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 986/2 o výměře 283 m2 v k.ú HB, za dohodnutou cenu 28,- Kč na dobu 
10 let. 
- dotaci pro Sokol Horní Bojanovice z.s - 50.000,- Kč, Rybářský spolek na nákup ryb 10.000,-Kč 
- dary pro Dechová hudba Hornobojani z.s - 10.000,-Kč, DC Horboj Elita - 8.000,-Kč, Antonín Vojtek - 5.000,-Kč 
- výpověď z obecního bytu č.2, ke dni 30.4.2020 
- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.5.2020 do 
30.06.2021.  
- návrh na vyřazení majetku dle fyzické inventury ze dne 3. -5..1.2020 v hodnotě  81.296,01 Kč 
- návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení č. 
1030055609/001 na pozemcích p.č.2634/5, 1570/153, 1570/186, 1570/165, 1570/155, 1570/152, 1570/188, 1570/149, 
1570/146, 1570/145, 1570/141, 1570/138, 1570/163, 1570/162, 1570/161, 1570/111, 1530/11, 1570/139, 1570/140, 
1570/144, 1570/168, 1570/147, 1570/181 v k.ú. Horní Bojanovice s firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice, IČ: 280 85 400  
- odpuštění nájemného za pronájem budovy „Jednota“ od 1.3. do 31.5.2020, odpuštění nájemného za pronájem místnosti 
v budově „bývalá ZŠ“ od 1.3. do 31.5.2020, odpuštění nájemného za pronájem místního pohostinství v KD od 1.3. do 
31.5.2020, odpuštění nájemného za pronájem místnosti v budově Obecního úřadu č.p.96 od 1.3. do 31.5.2020, odpuštění 
nájemného za pronájem místnosti v budově Obecního úřadu č.p.96 od 1.3. do 31.5.2020 
- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.4 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2020 do 
30.06.2021.  
- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.5 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2020 do 
30.06.2021.  
- nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č.6 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 1.7.2020 do 
30.06.2021 
- přijetí dotace z rozpočtu JMK č.j. JMK 13110/2020 na akci Rekonstrukce požární zbrojnice pro JSDH Horní Bojanovice ve 
výši 1 484 000,-kč.   
- pronájem obecního majetku –prostory koupaliště 
- čištění obecních pozemků od suchých, zlomených stromů, náletových dřevin a keřů, vždy po dohodě a obhlídce se 
zastupiteli obce 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
- inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace obecního majetku provedené ke dni 31.12.2019 
- rozpočtové opatření č.2, 3 a 4/2020 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce: 
- k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 16/2019 se společností Stavoč spol.s.r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01, IČ 
47902213 jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu  „Horní Bojanovice – ul. Pekanda-sítě technické infrastruktury“ 
za cenu 1 766 600,-Kč s DPH. 
- k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.119211A s firmou Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno 
- k podpisu smlouvy na prodej části pozemku p.č. 3761/1 o výměře 163 m2 v k.ú HB dle geometrického plánu 639-121/2019, 
za dohodnutou cenu 17.500,- Kč. 
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 986/2 o výměře 283 m2 v k.ú HB, za dohodnutou cenu 28,- Kč 
na dobu 10 let 
- k podpisu smlouvy na dotaci pro Sokol Horní Bojanovice z.s - 50.000,- Kč, Rybářský spolek na nákup ryb 10.000,-Kč 
- k podpisu smlouvy na dar pro Dechová hudba Hornobojani z.s - 10.000,-Kč, DC Horboj Elita - 8.000,-Kč, Antonín Vojtek - 
5.000,-Kč 
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.5.2020 do 30.06.2021.  
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- na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení č. 
1030055609/001 na pozemcích p.č.2634/5, 1570/153, 1570/186, 1570/165, 1570/155, 1570/152, 1570/188, 1570/149, 
1570/146, 1570/145, 1570/141, 1570/138, 1570/163, 1570/162, 1570/161, 1570/111, 1530/11, 1570/139, 1570/140, 
1570/144, 1570/168, 1570/147, 1570/181 v k.ú. Horní Bojanovice s firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice, IČ: 280 85 400  
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.4 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.7.2020 do 30.06.2021.  
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.5 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.7.2020 do 30.06.2021.  
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.6 v budově Podporovaného bydlení č.p. 254 na dobu určitou od 
1.7.2020 do 30.06.2021.  
- k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK064035/20/OKH na akci Rekonstrukce požární zbrojnice 
pro JSDH Horní Bojanovice ve výši 1 484 000,-kč.   
- k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního majetku – prostory koupaliště od 8.6.2020 do 15.9.2020. Nájemné činí 0 
Kč/měsíc + energie 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice zamítá: 
- návrh na pořízení změny územního plánu obce Horní Bojanovice č.j. 440/2019 
- žádost o snížení nájemného o 35% na dobu od 1.4. do 30.9.2020 
- žádost o opravu chodníku, který byl poškozen při výstavbě kanalizace na ulici Pekanda od cesty k domům č.p. 123 a 187 

 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 30.4.2020            Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce: 30.4.2020     starosta obce                                   
Sňato dne:  
           


